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Convite para apresentayao de propostas de projetos de pesquis~ de
desenvolvimento tecno16gico e institucional e de capacitayao de recurs os

humanos no ambito do Programa Integrado de Ecologia - PIE.
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A interdependencia entre as quesroes s6cio-economicas e as questOes ambientais, bem como :l
necessidade de se adotarem novos modelos de desenvolvimento sustenmvel rem levado a busca de
solu~Oes alternativas baseadas em s6lidos conhecimentos cientificos.

o Programa Integrado de Ecologia - PIE vem ao encontro dessas necessidades, proponoo-se a integrar
gropos de pesquisadores para conserva~aoe manejo da biodiversidade e dos process os eco16gicos. Este
Programa se constitui de dois subprogramas:

• Subprograma de Capacita9iio e Pesquisa em Ecologia - CPE; e
• Subprograma de Pesquisas Ecologic:ls de Longa Durai;ao - PELD, associacio a "sites".

Na sequencia das atividades programadas para irnplementa9ao do Progra.'Tla Integracio de Ecologia e em
conformidade com os objetivos e criterios estabelecidos pelo seu Manual Operativo, 0 MinisT..erioda
Ciencia e Tecnologia atraves do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cier-tinca e Tecnologico -
CNPa e da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 0 Ministerio da Educa9ao e do Despono
atraves da Funda9ao Coordena9ao de Aperrei90amento de Pessoal de N"ivel Supericr - CAPES e c
Ministerio do Meio Ambiente dos Recursos Hidricos e da Amazonia Legal vem atraves oeste Edital
convidar pesquisadores de uma ou varias institui90es a se integrarem para apresenta9ao de suas
propostas.

Preve-se que 0 Programa Integrado de Ecologia, durante sua vigencia, publicani editais, divulgando
criterios, condi90es, prazos e prioridades para apresentac;ao de propOsT.as de pesqulsa, de
desenvolvirnento tecnologico e de capacita9ao de pessoal.

2.1. Constitui objeto do presente Edital a divulga9ao dos termos de referencia para orientar a
apresenta9ao de projetos de pesquisa e de propostas para 0 desenvolvirnento institucional e para a
capacita¢o de recursos hurnanos em Ecologia.

2.2. As propostas devenio ser apresentadas r:o ambito dos Subprograrnas de Capacita9ao e Pesquisa
em Ecologia - CPE e/ou de Pesquisas Ecologicas de Longa Dura9ao - PELD, que neste tilti."!lO
caso, obrigatoriamente, devem estar associadas a urn ··site".

2.3. Sew apoiados estudos integrados em urn ou mais dos doze ambientes elencados no item 2 do
Manual Operativo do PIE, a saber:

• Floresta Tropical Umida;
• Floresta (Mata) Atlantica;
• Floresta Tropical Decidua (Caatinga);
• Florestas Subtropicais:
• Cerrados;
• Campos e Campos de •.4Jtitude:
• Pantanais e Areas Alagaveis;
• Restingas, Dunas e Manguezais;
• Estuarios e Zonas Costeiras:
• Aguas Oceanicas;



• Aguas Continentais;
• Sistemas Urbanos e Agro-ecossisternas

2.4. Confonne deta1hado no item 2 do Manual Operativo do PIE senio apoiados estudos sobre:
• Fluxo de energia (produtividade pri~.aria e secundaria);
• Dinfunica de nutrientes:
• Conserva~ao cia diversidade biologic::!.;
.•.. Dinfunica de'popul~Oes e organiza~de comunidades e ecossistern.as;
o PadrOes e frequencia de perturba~Oes naturais e impactos antropicos;

o solicitante deve apresentar:
• Formulario Druco do CNPq, F0rril~9ao de ReC'..IrsosHumanos e Fomento i Pesquisa, em 3

Vias.

• Curriculum Vitae modelo CNPq em disquete ou impresso. Se impresso, em 3 vias.
• Plano de trabalho incluindo o(s) proJeto(s) de pesquisa. em 3 ••ias.

Para implementa~ao das propostas aprovadas poderao ser solicitados documenros e infonnal;:Oes
adicionais com 0 objetivo de atender as exigencias das agencias financiadoras envolvidas.

a) fase de pre-sele~ao, com avalial;:ao cia adequal;:ao das propostas as exigencias do Edital e do Manual
Operativo do PIE quanto aos prazos de entrega, a documenta~o, ao conteudo e itemizal;:ao do Plano
de Trabalho;

Atividade Data
Divule~lio do Edital 01 de setembro de 1997
Prazo-limite para encaminhamento da ProPQsta 05 de novembro de 1997
Divul2a~lio dos resultados de iuleamento 15 de dezembro de 1997
Assinatura dos contratos 20 dezembro de 1997
Implemen~lio dos Proietos dezembro de 1997
Emissao de relatOrios I anuais



Atividade I Data
Divuhzacao do Edital I01 de setembro de 1997
Divulgacao dos "sites" selecionados I 30 de setembro de 1997
Prazo-limite para encaminhamento da Proposra I 30 de janeiro de 1998 I
Divuhtacao dos resultados de julgamento , 30 de marco de 1998 !
Assinatw'll dos Contratos I 30 de abril de 1998 ;

Implementayio dos Projetos Imaio de 1998 ,
I Emissao de Relatorios

Chamada 01: Elabora~io de sinteses criri,:::!s do conhecimento
Valor limite de cada propcsta: RS 50.000,00/ano, ate dois anos

Chamada 02: Realiza~io de estudos integrados
Valor limite de cada proposta: RS 150.000,00/a.'1o, ate tres a.'1os

Chamada 03: Sele~io de Projetos de Pesquisas Ecoiogicas de Lo.'1ga Dura~ao
(Subprograma PELD)

Valor total da chamada (estimativa): RS 20.000.000,00

Apoio a projetos de estudos integrados com urn a dois anos de durayao, incIuindo 0 apoio a rea1iza~ao
de workshops e a publica9ao de livros, visando a consolida9ao critica do cor.hecirnento ac~ub.do ~o
pais dentro dos cinco grandes temas centrais de pesquisa do PIE, inc1uindo urn ou mais dos segum!es
aspectos:

• Sinteses de ecossistemas especificos intensamente estudados
• Sinteses de temas/processos ecol6gicos importantes intensamente estudados
• Proposi~ de modelos funcionais pan ecossistemas brasileiros
• Avalia~ critica e recomenda92o de metodologias e abordagens padronizadas a serem

utilizadas pelo PIE (inclusive 0 PEI.D)
• Elaboravao de estudos criticos para $!Jbsidiar 0 estabelecimento de UII".J. ,ede de esta90es de

pesquisa ecol6gica de longa dura~ no pais (PIE-PELD)

Apoio a projetos de estudos integrados com urn a tres anos de durayao visando promover a interayao
entre gropos de pesquisa de diferentes institui90es dentro dos cinco grandes ce.'1trais de pesquisas do
Pie, incluindo as especifica¢es co.'1tidas, nos Termos de Referencia, item 6 do presente Edital, com
enfase para os seguirites aspectos:

• Estudos comparativos entre difere~tes areas
• Cursos de campo para alunos de p6s-gradu~
• Teste e desenvolvimento de metodologias e modelos
• Estudos experimentais integrados
• Capaci~ e aperfei90amento de pessoal



CHAMADA 03: SELECAO DE PROJETOS DE PESQUISAS ECOLOGICAS DE
LONGA DURACAO (SUBPROGRAMA PELD)

Sel~ de projetos integrados de pesquisa eco16gica de longa dura930, incluindo apoio a consoli~
de servi~s e pesquisas basicas em estaI;Ces ~col6gicas de longa du~ para uso multi-institucional
dentrodos cinco grandes temas de pesquis:l do PIE, de acordo com as -especifica~Oes dos Termcs de
Refen3ncia, a saber:

• Revis30 da literatura sobre 0 tema central escolhido
• Identifica930 clara do problema, do modelo conceptual e etas hip6teses
• Justificativa do local escoIhido e revisao dos esrudos realizados no local
• Descri930 e justificativa do desenho experimental prop05tC
• Descri930 da equipe e estudos centrais propostos
• Descri9ao das intera¢es previstas entre diferentes institui96es
• Identifica9<io da contribuiyio para a fO:Ina9aOde novos doutores
• Identifica~ao dos procedimentos basicos de coleta, processamento, analise e dissemina9ao do~

dados
• Descri9<io e justtficativa dos derr_er::~cs basicos do orpmento
• Descri9ao dos principais prociutos esperados

CNPq / CBMA - Coordena9ao de Ciencias Biol6gicas e Meio Ambiente
SEPN, Q. 509, Bloco A, Ed. Nazir!
CEP: 70.750-90 I - Brasilia - DF
Tel.: (061) 348-9780 e 348-9781
E-mail: adelia@sirius.cnpq.br
Fa,,: (061) 274-3261

Cleidemar Batista Valerio
CNPq / SCI - Superintendencia de Coopera~o Intemacional
SEPN Q. 507, Bloco B, Ed. Sede CNPc.:30. andar
CEP: 70.740-901 - Brasilia - DF
Tel.: (061) 348-9432
Fax: (061) 348-9442 - 273-2955
E-mail: cbvalerio@sirius.cnpq.br
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o Programa Integrado de Ecologia - PIE, aprovado palo Forum Nacional de Coordenadores de Cursos de Posi1raduayao em
Ecologia, foi e/aborado por urn grupo de traba/ho e apresentado, no dia 05 de maf'90 de 1996, na sua versao preliminar ao
Presidentes do CNPq e CAPES, respectivamente, Professores Jose Galizia Tundisi e Abilio Afonso Baeta Neves.

Nesta reuniao, decidu-se incluir no PIE 0 subprograma Pesquisas Ecol6gicas de longa Oura~o - PELO a ser desenvolvido em
parcerta com a National SCience Foundation· NSF.

A partir dai, duas outras reuniOesocorreram, uma em abril/96 para consolidayao do Programa e outra em maiol96 para entrega da
sua versao definitiva.

(
Em janeiro de 1997, 0 Presidente do CNPq, atraves da Portaria PO-11197,nomeou os membros titulares e suplentes da Comissao

Coordenadora do PIE, acrescentando a FINEP e 0 MMA palo grande interesse que estas agtmcias representam para 0 PIE.

1Este Programa destina-se a estabelecer politicas para 0 desenvo/vimento da Ecologia no Brasil, desenvolver pesquisas e redes
, de inf~, apoiar a cooperac;ao intemaciona/, participar da padronizayao instrumental e metodol6gica, fomentar a forma~o de

. ....,rsos humanos • 0 desenvoIvimento institudonal • atua, harmonicamente com os demais progrnmas govemamentais • a
Comissao de Politicas de Oesenvolvimento Sustentavel e da Agenda 21 Nacional.

o programa visa promover urn saito qualitativo e quantitativo na pesquisa eco/6gica, tanto basica como aplicada e no elenco de
pesquisadores capacitados em Ecologia, complementando os canais normais de tomento de projetos e capacitayao de
pesquisadores. Atraves da combinayao das atribuiyOes, vocayOes e recursos das quatro entidades financiadoras - e,
eventualmente, de outros parceiros futuros - 0 PIE pretende tomecer suporte abrangente para projetos integrados que se
proponham a aprofundar 0 entendimento de questOesecol6gicas prioritarias am toda a gama de biomas representados no Brasil.

o Programa atuara par maio de dois subprogramas. 0 prtmeiro, de Capacitayao a Pesquisa em Ecologia - CPE, provera
financiamento de projetos integrados, solicitados atraves de Editais. 0 segundo destina-se a estruturar e implementar uma rede
brasileira de Pesquisas Ecol6gicas de longa Oura~o - PELO. 0 subprograma PELO provera suporte a urn conjunto de areas de
pesquisa representativas de biamas brasileiros, mediante Editais dirtgidos as instituiy6es responsaveis pela programayiio cientifica
a pela manutenyiio destas areas.

o PIE e urn programa especial qua atuara com recursos especificos em axtensao aos 'programas existentes. Sua vocayiio e
sustentar projatos mais amplos que norma/mente encontram dificuldades para serem apoiados nos limites de atuayiio de cada
instituiyiio de fomento. Outras demandas de pesquisa, individual ou integrada e cursos de pOsi1radu~ao devem ser
encaminhadas atraves dos mecanismos de financiamento existentes.

Este Manual Operativo contem a organi~, a estrutura e os procedimentos para uma ayiio integrada com enfase em grupos de
pesquisadores interinstitucionais, exp/icitando objativos, matas, areas prioritarias, praticas administrativas, recursos financairos, as
responsabilidades e competencia dos participantes e 0 cafendilrio de atividades programadas para urn periodo de del anos.

Sera adotada como principal estrategia do programa 0 atendimento a demanda de grupos de pesquisa, induzida atraves de
Ecitais.

• 0 Ministerio da Ciencia e Tecnologia atraves do Conselho Nacional de Dasenvolvimento Cientifico e tecnol6gico· CNPq
e da Rnanciadora de Estudos e Projetos • FINEP;

• 0 CNPq, orgao coordenador do Programa, e responsavel tambElmpefa sua Secretaria Executiva;
• 0 Ministeno do Meio Ambiente dos Recursos Hidricos a da AmazOnia Legal;
• 0 Ministerio da E~ e do Desporto atraves da Fun~ Coordenayao de Aperfeiyoamento de Pessoal de Nivel

Superior - CAPES; e
• 0 Forum Nacional de Coordenadores de Pos-Graduayiio em Ecologia que indicou para representa-lo na Comissao

Coordenadora quatro membros titulares e quatro suplentes.



Promover 0 desenvolvimento da EcologialMeio Ambiente atraves da integra~o entre g~ de pesquisadores de diferentes
instituiy6es de pesquisa do pais, a cria<;aode melhores condi¢es para 0 aprofundamento dos estudos basicos e aplicados e 0
aperfeiyoamento dos Cursos de P6s-Graduayao em EcologialMeio Ambiente. Prop6e-se que a conserva~o, 0 manejo e 0 use
sustentavel da biodiversidade seja uma prioridade da pesquisa ecol6gica no Brasil.

• Diagnosticar a situayao da Ecologia no Brasil, destaeando 0 numero de pesquisadores envolvidos com a pesquisa e
ensino, as linhas de pesquisa, projetos e instituiyOesa que pertencem;

• Apoiar 0 desenvolvimenlo de pesquisas basicas e aplicadas definidas como prioritanas;
• Apoiar e incentivar a integ~ao dos grupos que trabalham em temas afins, promovendo 0 estabelecimento de prolocolos

comuns que garantam a compa~o de estudos em diferenles areas;
• Apoiar grupos consolidados assegurando condi¢es planas para a continuidade do desenvolvimento de suas pesquisas,

treinamento e forma~o de pessoal;
• Apoiar e incentivar a cri~ e 0 desenvolvimento de novos grupos com potencial reconhecido pela comunidade

cientifica;
• Investir na montagem de centros de referencia regionais, criar/consolidar bases de pesquisa de campo, assegurando

infra-estrutura necessaria para atividades de ensina e pesquisa;
• Definir e implementar locais de grande potencial para 0 desenvolvimento de pesquisas ecof6gicas de longa durayao; e
• Criar e interiigar bases de dados para os biomas e lemas em esludo.



• Formae;:aode recursos humanos: 400 novos doutores:
• IntercBmbio de pesquisadores visitantes nacionais e estrangeiros: 50 por ano;
• Melhoria da infra-estrutura: i~emen~ ou apoio a no minimo 10 bases de pesquisa de campo, em areas de

pesquisa ecoIOgica de longa dura98o;
• Apoio a execu980 de projatos relacionados com 0 avanyo do conhecimento nos cinco tamas de pesquisa propostos pelo

PIE:
~ Fluxo de energia (proclJtividade pomaria a secuncJaria);
~ Dinamica de nutlientes;
~ ConselVa980 da diversidade biolOgica;
~ Dinamica de popula¢es a organ~ao de comunidades e ecossistamas:
~ PadrOes a treqUencia de pertu~Oes naturais a impactos antr6picos.

• CriaQOOde bases de dados para os ambientes e tamas em estudo, em uma estrutura integrada com mOdulos de
informayOes e inter1ig~c5esmUftiplas para:

~ Floresta Tropical Umida:
~ Floresta(Mata) Atlantica;
~ Floresta Tropical Seca Semi-DeciciJa(Caatinga);
~ Florestas SLblropicais;
~ Cerrados;
~ Campos a Campos de Altitude;
~ Pantanais e Areas Alagaveis;
~ Rastingas. Dunas e Manguezais;
~ Estuarios e Zonas Costeiras;
~ Aguas Oeeanicas;
~ Aguas Continentais;
~ Sistemas Urbanos e Agroecossistemas.



o 6rgao colegiado deliberativo do PIE e sua Comissao Coordenadora. nomeada par ate do Presidente do CNPq, com as
atribuj~s de:

• elaborar normas e diretJizes gerais do PIE;
• captar em articula¢o com as instituiyOes mantenedoras recursos financeiros necessarios a execu9.30 do PIE;
• e/aborar os programas anuais e propostas oT'9amentarias;
• elaborar os ecitais, teemos de referencia. criterios e noemas para solicita~ e sel~ao de propostas;
• indicar especialistas para compor 0 Corpo de Assessores;
• participar da pre-sel~o das propostas e indicar assessores 'ad hoc';
• recomendar as agencias os pianos de trabalho selecionados orlundos dos grupos de pesquisa;
• promover a articulayao de grupos de pesquisadores e institui90es, integrando suas atividades, de forma a evitar a

duplicayao de esfOlYOs e de recursos.
• acompanhar 0 desenvolvimento das propostas e aprovar os relatorios tecnicos.

Para 0 periado de 1997 a 2.000. fcram nomeados por ate do Presidente do CNPq, Portarta n° 11/97, 0 Coordenador e os membros
titulares e suplentes da Comissao Coordenadora. A cada tras anos haveril renovayao de 50% des membros da Comissao. que
poderao ser indicados par no maximo dais mandatos de tras anos.

• CNPq. balsas e auxilios a projetos de pesquisa. intercambio, fixayao de pesquisadores (balsas de recem-doutores e de
desenvolvimento regional), apoio a eventos e publica90es;

• FINEP apoio a eventos, publicayOes e a infra~strutura de laboratorios (equipamentos e instalay6es);
• CAPES: f~ de recursos humanos(especializayao, mestrado e doutorado). apoio a cursos de aperieiyoamento e

especiafiza~ e apoio a eventos;
• MMA: captayao e repasse de recursos de projetos apoiados per organismos intemacionais, apoio a eventos e

publicayc5es. apoio a criayao, regulamentayao e consolida9ao das areas de pesquisa ecolOgica de longa durayao;
• e outras.

• receber e preparar 0 jutgamento dos projetos propostos;
• convocar e apoiar os assessores para julgamento dos projetos propostos;
• encaminhar para as ag9ncias financiadoras, de acordo com seu perfil e competancia. os projetos aprovados;
• apoiar os trabalhos de execuyao e acompanhamento.

As atividades de assessoria deverao ser solicitadas junto aos pesquisadores cadastrados no CNPq ou par indicayao da Comissao
Coordenadora.

Os Assessores mo convocados. de acordo com a calendario estabelecido para 0 PIE. para dar pareceres, avaliar a mento das
propostas e recomendar a Comissao Coordenadora as prioridades de atendimento. com base em critenos previamente definidos.

Os grupos de pesquisa. constituidos par pesquisadores de projetos integrados, vinculados a uma ou vc3rias instituiyc5es, devem
representar obrigatooamente uma Iideranya qualificada. capaz de conduzir com eficiencia:

• Formayao de recursos humanos : mestres e doutores;
• Intercambio de pesquisadores nacionais e intemacionais;
• Intercambio de discentes dos vanos curses de pOs-graduayao;
• Desenvolvimento de lecnicas e metodos para a tratamento das questOes ambientais;



• Opera~o de bases de pesquisa de campo;
• Melhoria de laboratOrios;
• AmpIi~ e meihoria das cole¢es de referencia;
• Analise, tratamento e divul~o de dados atraves de redes eletrOnicas.

• definir e ajustar diretrizes e procedimentos necessarios a reali~ao do projeto aprovado;
• atocar recursos materiais, humanos e financeiros, que sa fizerem indispensaveis a execu~o das atividades de interesse

do projeto, observadas as suas disponibilidades e as disposi~oes legais apUcaveis;
• promover, gerir, acompanhar e avaliar as atividades do projeto quelhe incumbe executar, provendo a contrapartida que

lhe compete;
• prestar informaliOes e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessarios ao acompanhamento e contrale

de sua execu~o;
• aplicar os recursos financeiros que Ihe forem repassados, rigorosamente de acordo com as finalidades pertinentes a

execu~o;
• prestar contas, periodicamente, conforme a sistematica legal, geral ou especifica, dos recursos alocados a reaHza~o

dos trabalhos;
• assumir os encargos tributarios, fiscais e relativos as obriga~Oescom 0 pessoal utilizado, alem de outros decorrentes cia

execu~ do projeto, ressarcindo 0 CNPq de despesas que, evenlua/mente, venha nesse sentido realizar, devidamente
atualizadas monetariamente;

• propor alterayOes, ajustes e aditivos com vista a continuidade da execu~o do projeto;
• observar rigorosamente, 0 plano e os cronogramas de desembolso financeiro e execuyao do projeto.



o Subprogrma de Capacita~ao e Pesquisa apoiara projetos integrados de pesquisa, conforme os temas e objetivos anteriormente
indcados. AS projetos poderOO, mas nao necessitam, estar vinculados a areas de pesquisa ecolOgica de longa dura~o
implementadas com apoio do slbprograma PELO.

Entende-se por projeto integrado um projeto que envoiva mais de um grupo de pesquisa, pertencentes a uma ou mais institui~Oes
e que abordem aspectos complementares de um tema comum, definido seja em termos conceituais, seja como um sistema
ecolOgico especifico, seja como uma questao ecolOgica investigada com uma abordagem comum em diferentes biomas ou
ecossistemas.

Este subprograma pretende fomentar principalmente projetos de pesquisa que se proponham a investir na elucidayao de
problemas fundamentais para 0 entendimento da organiza~ao e funcionamento de sistemas ecol6gicos em diferentes escalas de
tempo e espa~o e sob diferentes modos de manejo e conserva~ao ou submetidos a distintos regimes ou origens de impacto. Sao
especial mente benvindos projetos que produzem conhecimento fundamental necessario para embasar decis6es sabre manejo,
conservayao e uso sustentavel de diferentes sistemas ecol6gicos.

Este subprograma visa fomentar a infra-estrutura para implantayao da rade de Pesquisas EcoiOgicas de Longa Durayao. Esta rede
sera constituida per um conjunto de areas de pesquisa, distribuidas entre importantes biomas brasileiros e dotadas de condi<;Oes
necessarias para a realizayao de pesquisa ecol6gica e monitoramento de longa duraya<.>.por meio do suporte e infra-estrutura
apoiada por este subprograma, as areas de pesquisa do PELD semo especial menta apropriadas para monitoramento continuado e
para pesquisa de fen6menos ecolagicos de maior escala temporal e espacial, mas SeMraO tambem para a realiza<;ao de projetos
de pesquisa de manor ambito e durayao.

A rede de areas de pesquisa PELO sera vinculada a rades semelhantes, especial mente a redes regionais e intemacionais. Sera
um instrumento importante para que 0 Brasil cumpra compromissos intemacionais, como os da Agenda 21 e Convenyao de
Diversidade Biolagica. e tamoom que participe de esforyos de monitoramanto de mudanyas globais.

As areas de pesquisa qua comp0r80 inicialmente 0 PELD ser80 definidas pela CCPIE, com a participa<;ao de especialistas
convidados pela comissao, a partir de propostas submetidas desde 0 inicio de 1996 par grupos de pesquisa e institui<;Oes de todo
o Pais, vinculadas ou nao as p6s-qradua<;Oes. As areas selecionadas para comper 0 PELD serao divulgadas e deverao, em
principio, estar acessiveis a projetos de pesquisa de qualquer grupo de pesquisa interessado, nos limites de sua capacidade e
respeitadas as condi<;Oes de operayao e manejo destas areas.

• Defini<;ao de exigencias minimas(tecnicas, logisticas e administrativas) que as areas de pesquisa pertencentes ao PELD
deverao atender; promover a comparabilidade de dados de monitoramento continuado a serem obtidos nas areas do
PELD, atraves de grupos de trabalho e seminarios; e encaminhar a articulayBO com rades intemacionais.

• Desenvolvimento e implementa<;ao de uma rede de comunicayao e base de dados, que devera abranger tambem outras
fontes de dades pertinentes, inclusive as atividades de pesquisa relacionadas com diferentes biomas e temas
sustentadas palo subprograma de Capacitayao e Pesquisa.

• Financiamento de infra-estrutura e condi<;Oes operacionais para as areas de pesquisa selecionadas para 0 PELD,
atraves de Editais abertos especificamente aos grupos e instituiy6es responsaveis per estas areas.

Neste subprograma 0 PIE podera financiar, em complemento ou extensao a contrapartida oferecida pel as instituiyOes
mantenedoras de cada area de pesquisa filiada a rede e conforme suas condigOes e necessidades especificas:

• construyao ou expansao de laboratOrios ou infra-estrutura de a/ojamento e manutenyao;
• pagamento de coordenador e tecnicos de campo;
• equipamentos para tomada automatizada de dades climaticos elou microclimaticos;
• equipamentos de comuni~, computayao e de laborat6rio;
• aquisiyao e interpretayao de imagens-e produyiio de mapas;
• malha de tnlhas, caminhos e estradas de acesso a diferentes tipos de habitat na area de pesquisa;
• veiculo para circulayao intema, acesso de pesquisadores e tecnicos e abastecimento.



As propostas deverao ser elaboradas de acordo com os objetivos, metas a normas deste Manual a com os criterios especificos
estabelecidos em cada Edital.

As propostas deverao contamplar um conjunto articulado de atividades de pesquisa inovadora e participativa, visando 0
conhecimento dos processos e problamas da dinamica dos ecossistemas, a conservaltBO da divarsidade bio/6gica, 0 uso
sustentavel dos recursos naturais a a capacitalfBo de recursos humanos.

As propostas dev~rao astimular a integ~o entre as clencias~~~as, as ci~_~~C!~~9..!1Qmi~sJ~sociaisa a area de tecnologia e.
ainda,_a_rtJ_'c_ul_a_ra_Area__ Ambi__ ·e_n_ta.~E~mas Areas de.Saude, EducayBO, ~grit:l!j!~@..~I~<>.I09i~ ~_'!l!9.~~ya_-o_.

Serao estimuladas as atividades de formayBode_recursoshYmano.s_e__de.difusao_decQnb~imentos, bam como os mecanismos de
transferencia de resultados para a SOCledade. .--.

o programa pretende fomentar a interayao de grupos de pesquisa entre difarentes instituiltOesou especialidades e, portanto, sarno
considerados apen~~_projetosque_reUnamdiferentes grupos em tomode tamas elouareas deestudo comuns.

o coordenador do projeto deva ser um pesquisador com destacado historico de pesquisa e apresentar caractaristicas de lideranya
e capacidade para garantir suporte logistico a administrativo ao projato.

AJemdo coordenador, a equipe deve incluir pesquisadores em numero e especializayBo que atandam a compfexidade da quesmo
ambiental envolvida.

• material permanenta para traba/ho de campo ou equipamento laboratorial;
• adequayao de intra-estrutura;
• material de consumo;
• veicufos para traba/ho de campo, incluindo manutenyao a combustive/;
• despesas para trabalho de campo: afojamento, transporte e alimenta~o;
• auxilios e boIsas de: Pesquisador Visitante - PV, Oasenvolvimanto Ciantifico Regional - OCR, Recem - Ooutor - RO.

AperfeiyoamentolPasquisa - AP, Inicia~o Ciantifica -IC, Apoio Tecnico a Pesquisa - AT;
• serviyos de terceiros (de pessoa fisica a juridica);
• passagens nacionais e intamacionais para pesquisadores, incJuindocoopera~o internacional;
• publicaltQes;
• participac;ao e organiza<;aode avantos cientificos.

Os baneficiarios com recursos do PIE deverao explicitaLi!.QQ..Il!raPal1Ldada. in§Q~o para_~~!C..!:!.~o.gqprojato. A contrapartida
devera ser igual ou superiora 3O%.do...valor..concedidoa podera constituir-se am moeda,-mataria/, recursos humanos ou quaisquar
outros recu~s_~sde que ~_~ ser mensurados economicamente.------·---------- .. -

----........-.~~~~.~,~-~~--.""-- - ~-~-

Preve-se a possibiJidade de continuidade de ~i.Q..!Erojatos bam sucedidos.
.. _ .._-~-~~-~_.~-.~._.-....

5.4. Indicadores de Desempenho

Os executores de projetos apoiaoos palo PIE deveeaopropor indicadores de desempenho para acompanhamento e ava/iayao da
Secretaria Executiva do PIE e de consuftores "ad hoc".

Relatooos contendo resultados parciais das pesquisas, avanyos, perspectivas a dificu/dades encontradas deverao ser
apresentados anualmente.

Quando do termino do projeto deveril ser entregua 0 relatorio final, descrevendo am que axtansao os objetivos do projato foram
alcanyados, as questOes e problemas surgidos durante sua execuyao, os resultados a/canyados e a possibiJidade de sua
reprodu~o ou aplicayao.



6.1 - Capta~o de Recursos Financeiros

o Programa Integrado de Ecologia dave, para sua imp/antayao, ser tomado pelas Agencias de Fomento como um programa
especial e, como tal, vai necessitar de apoio financeiro diferenciado. Para tanto, prop6e-se a utilizayao de recursos de diferentes
origens, tais como 0 Ministerio de Ciencia e Tacno/ogia, Ministeno do Meio Ambiente e dos Racursos Hidricos e 0 Ministerio da
Educay30 e do Desporto.

As Fundagdes Estaduais de Amparo a Pesquisa por sua vez, poderiam considerar a possibilidade de reservar parte de seu
oryamento para este projeto especial, financiando desta forma grupos de pesquisa com atividades desenvo/vidas no ambito de
seus estados.

A Comissao Coordenadora juntamente com as instituiq6es mantenedoras devem buscar outras tontes de financiamento tanto no
Brasil como no exterior. No Brasil, constituem possibilidades concretas de apoio: a Fundayao Banco do Brasil, as FederayOesda
IndUstriae do Comercio, Empresas e outros segmentos da iniciativa privada. No exterior, hBpossibilidades de tinanciamentos para
a pesquisa basica e aplicada particularmente no ambito de programas de cooperayao intemacional, dentre os quais a Comunidade
Europeia, 0 Banco Mundial, 0 Banco Interamericano de Desenvolvimento, 0 Programa das Naydes Unidas para 0 Maio Ambiente,
o Programa das Naydes Unidas para 0 Desenvolvimento, 0 Global Environmental Facility, alem de organizagdes nao
governamentais como World Wildlife Fund, Conservation Intemational, Fundaqao MacArthur, denlre outras.

Serao organizados encontros para prospecqao cientifica e tecnol6gica com representantes govemamentais, empresarios,
instituiqdes financeiras e comunidade academica, def/nindo temas, biomas e regi6es geograficas prioritarias para 0

desenvolvimento de projetos de curto, medio e longo prazos.

Serao, ainda, promovidos encontros de pesquisadores trabalhando em biomas ou temas de pesquisa atins, visando 0

estabelecimento de protocolos comuns e a sistematizayao de metodologias.

Seminarios para avaliaqao do desempenho do Programa e divulgayao dos seus resultados deverao ser organizados bienalmente
pela Comissao Coordenadora. Tais seminarios devercio incluir a participaqao de avaliadores extemos de reconhecida competencia
e experiencia. Documentos de avaliayao e perspectivas deverao ser produzidos nesses seminarios.

Elaborayao de Editais e Termos de Referencia, definindo objetivos, metodologias, recursos financairos a pessoal para
implementa~o de projetos.

Publicaqao de Editais para divulga~o dos Termos de Raferencia, contendo indicayOes sabre tamas a regi6es prioritiuias de
pesquisa, calendario a recursos disponiveis para cada programa.

Avaliar as propostas apresentadas, tanto nos seus aspectos tecnico-ciantificos como de viabilidade econ6mica a acompanhar sua
execu~o, repassando suas decisdes para as Agencias de Fomanto, responsavais em ultima instimcia pela liberayao dos recursos
destinados ao Programa.

Interayao da Comissao Coordenadora com Universidades, Empresas e 6rgaos Govemamentais para fomento a to~o de
recursos hurnanos e criayao de mecanismos que levem a utilizayao dos resultados das pesquisas, ao desenvolvimento de novas
metodologias, bam como a abso~ de pessoal capacitado.



Estes tennos de referencia tern por objetivo orientar a efaborayao do Plano de Trabalho a ser proposto para julgamento as
Agencias Financiadoras do PIE. de acordo com as diretrizes, itemi~o e conteUdominimo a seguir especificados.

o detalhamento dos itens 7 2 74 e 7.5, apresentadQsna ~a...mai.aJlXtensa-Para. atendeL~Sl!~~~~JLJ)9dera_~frer
simp/ifica¢es para apresen~~R':QPO~~~ .~~ C~m~~J .e.2. 0 grau de detalhamento de cada proposta dependera da
complexidade dos ternaseariibientes escolhidos.

7.1 - Apresenta~o da Proposta

7.2 - Caracteriza~o e Local~o de Areas de Estudo

• loca/izayao: municipio, estado e coordenadas geograficas; --,
• Area em hectares: mencionar area "core"e adjacencias;
• Caract~o Preliminar. Descriyao do(s) biomalecossistema(sl, suas caracteristicas essenciais (Clima. Solo,

Hidrologia, Umnologia, Geologia, Geomorfologia, AoraIVegeta~ao, Fauna e S6cio-Economia)e a representatividade da
area em tennos locais, regionais e de Brasil, utilizando dados secundarios.

• Situ~ Legal e de Conserv~ao: Descrever a situayao legal da area. a quem pertence, quem autoriza a realiza~ao de
pesquisas e a eventual transfonnayao em "site", bam como a situ~ atual de conservayaoda area;

• Responsave/: Quem assume a responsabilidade pela administrayao tecnico-cientifica e pela garantia de sua integridade
para realizayao dos estudos; ~.

• Breve Hist6rico: Historico de pesquisas ecolOgicas na area e principais dados disponiveis (serie de dados,
levantamentos. mapas, fotografias aereas e de satalite, etc.);

• Unhas de Pesquisa: Diretorio ATUAL das linhas de pesquisas em desenvolvimento, citando pesquisadoresiinstituiyOes
envolvidas; e diretorio PROSPECTIVO de pesquisas potenciais de alta relevancialvocayao para "site";

• Infra-estrutura Local: Descrever possibilidadeslfacilidades de acesso ao "site", a/ojamento, laboratorios. salas de reuniao,
comuni~, segura~. i1gua,eletricidade, veiculos e principais equipamentos;

• Principais Carilncias: Aspectos gerais identificados como carencias. que poderiam, em curto prazo, me/horar
./ sensivelmente as condi¢es de trabalholpesquisa no campo e form~o de recursos humanos;

Os objetivos gerais e especificos e as metas devem ser clams, viaveis, mensuraveis e re/evantes do ponto de vista tecnico,
cientifico e social.

• Enquadramento da proposta com os objetivos e melas do Programa Integrado de Ecologia - PIE;
• Demonstrayao de coerilncia entre as a¢es proposlas e os pianos govemamentais de desenvolvimento regional atetos a

area, alam .gagoerilncia com as poIiticas de govemo e das agencias linanciadoras;
• Revisao da literatura e do estado da arte do conhecimento: os proponentes devem mostrar evidencias de profundo

conhecimento do assunto e dos esforyos concebidas para sanar as carencias, necessidades e demandas detecladas;
• Justificativa para as atividades e metodologias adoladas;
• Discussac do carater inovador do pmjeto: inovagOesmetodo/Ogicassac avaliadas como a/tamente relevantes para 0

gerenciamento ambienlal;
• Demonstrayao de coerencia entre as agOese os objetivos propostos;
• Descriyao realistica dos beneticios potenciais que 0 projeto podera trazer para a ciencia e para a sociedade.

Analise e discussao da compatibilidade e influencia dos planoslprogramas govemamentais propostos para a area de estudos e seu
entomo, barn como das poIiticas adotadas pelas agencias finaciadoras do PIE.



.~

[~l-, 7.5.2. Legisla~ Ambiental 7:'1
) , J

~aJisa da legisl~ ambientalrelacionadcLcQm_aa~.E_~_~~~~, evL~nciando 0~~talega!-das-jnterfer€lOciasCQ~
unidades de con~¥o.

iJ .7; 7.5.3 - Base Cartogrcmca '

Deverao ser elaborados, em escaJacompativel com a especificidade da area, cuja escolha devera ser plenamente justificada, os
seguintes mapas tematicos:

• mapa de focaliza~o da area de estudo e seu entomo;
• mapa geolOgico;
• mapa geomorlol6gico;
• mapa de uso e ocupa~aodo solo, incluindo vegeta~ao,ocupa~Oesurt>anasou rura/s,unidades de conserva~ao, areas

degradadas, de equilibrio morto-<inamico instilvel ou de relevante interesseeco/Ogico.

--1/ A pesquisa devera ser apoiada em bases cartograficas, fotografias aereas, imagens de satelite e sistemas georeferenciados
inter1igadosem redes.

4 7.5.4 - Diagn6stico Ambiental

o diagn6stico ambiental, destinado a complementar ou atualizar os dados disponiveis para caracteriza~o dos
biomaslecossistemas, ~r:a ser reaJizad<?atraves.detrabalhos de campo e laboratoriais. de tecnicas georeferenciadas e de
produ~o cartografica inforrnatizada. contemplando os fatores ambientais (fisico, bi6tico e s6cio-econ6mico)da area de estudo e
sua§ in.tera~Oes.

-----------...

4

Caracteriza~ do c1imae das condiy6es meteorol6gicas da area, atraves de parcimentros meteorolOgicosnecessarios para a
caraeteriza~o da circu/~ atmosferica e do regime de chuvas, incluindo:

• precipita~ao total media mensal e anual;
• freqUencia de ocorrencia de valores mensais maximos e minimos de precipita~ao;
• de/imita~o do periodo seeo e chuvoso;
• di~ao e intensidade dos ventos.

I
b) Oua/idade do ar (

Caso sejam necessarias, serao realizadas mediyOes de po/uentes atmosfericos, especificando-se os metodos de medi~o
utilizados.

Caracterizayao dos nlveis de ruioo na regiao, comparando-os com os nlveis maximos permitioos pe/a legislayao. Em caso de
nivets que u/trapassem os nlveis maximos permitioos, discutir suas conseqijenciaspara a biota local.

• esboc;oestnJtural,contendo representa~ de acabamentos, foli~o e fraturamento;
• esboyo estratigratico com indca~o das unidades IitolOgicasem suas caracteristicas mineral6gicas e geotecnicas com

enfoque especial para a suscetibilidadea erosao.



• C()(11)8rtimen~ geomorlol6gica geraI das areas de estudo (chapada,depresscio,regiao dissecada, elc.);
• tipo de forma de relevo dominanle;
• posi9Boda area em reI~ aos principais acidenles de re/evo (lope, encosta, sope, elc.);
• caracteristicas cinamicas do relevo (decfividade, presenga de erosao ou propensao acelerada a assoreamenlo, areas

sujeitas a inunda¢es, elc.).
/ - ,. A _/1 /f) Solos ( ·~f I ./L./ v-r

/ .:
/ !

A caracle~odos solos da regiiio deve conter a dislribui9Bo espacial e classifica9Bo do solo quanlo a natureza, aptidao
agricola, profundidades, espessuras, texturas, suscetibifidadea erosao,elc.

g} ReculSOSnaturais nio renovaveis ;-i'" e /1--. 1'1 /
/

ldentifica~ e caract~ de jazidas minerais e fontes de combustiveis, suas formas e limi~Oes de utiliza~ao.

• caracteriza~ do regime hidrol6gico associadoas varia~Oesclimaticas:
• carateri~ fisico-qJimica das cof~Oes hidricas;
• niveis e fontes de sedimentos;
• niveis e tentes de po/uentes;
• densidade popuiacionaJe indices de diversidadeespecificos das popula~6esaquaticas;
• estado lr6fico e alos criticos das cadeias lr6ficas.
• sislema de <i'enagem
• analise da ~ das estruturas hidraulicas projetadasou existentes;
• identifi~ e caract~ de pontos criticos (Iocaisde concentra9Bo,de acumul~o e de surgencia de agua).

Devemo ser apresentados a caracteri~o e mapeamento dos ecossilemas exislentes, segundo as caracleristicas peculiares da
regiao com abordagem dos seguintes aspectos:

• caracleri~, inventilrio e sistematica de espeeies;
• descri9Bo da cobertura vegetal: mapeamenlo da area de estudo a seu entomo, indentificando os diferentes estratos

vegetais e a densidade da veget~;
• identifi~ das espeeies vegelais raras elou ame~adas de extin~ao, de interesse ec0n6mico e cientifico a

mapeamento de sua area de ocorrencia;

• caracteri~ da fauna, inventilrio e sistematica de espeeies;
• identific~o de corredores de fauna a de areas de refUgiode alimen~o a desseden~ao, de reproduyiio, ate.;

c} Rslatdrio das ssp6cies sndtlmicas (animais s vsgstais, tsfT9Stress aquaticas), destacando aquBlas indicadoras da
qualidads amiJisntal, raras Blou amsaft/das ds sxtinyio, ds valor eisntlDeo s 8COnOmieo,bBm como VBtores e
f8S8fl18tdriosds dosnft/s, atraves ds mapsamsnto das ocorrtlncias;

d} IdsntiDcayio das af88s ds pf8S8rvar;io psnnansnts s dsmais unidades ds eonssrvayio pmtsgidas psla Isgislar;io
- amiJisntal;



4j
Maio Antropico

a) Usa e ocupa¢a da area de esluda:

• identificayao e mapeamento das formas de ocupayao da area e seu entomo bem como dos usos existentes,
descriminando suas densidades e grau de interferencia com 0 projeto;

• populayao existente na area de estudo, caracterizando-a segundo as estruturas ocupacionaf e produtivals6cio-
8COoomica,taxa prevista de crescimento demografico, elc.;

• identificayao do padrao de deslocamento da populayao, com origem e destino, modos de transporte e os principais eixos
utilizados;

• identifiCBQaoe mapeamenlo dos equipamentos comunitarios e urbanos existentes. especialmente aqueles relativos a
infra-estrutura viaria, esgotamenlo sanitario, abastecimenlo de agua e drenagem pluvial;

• identificayao e mapeamento das areas de valor hist6rico, cultural e paisagistico, destacando os recursos cenicos,
mirantes e pontos locais; caso nao existam deixar os fatos explicitados no lexto:

• caracterizagao e analise da eslrutura fundiaria e identificagao de conflitos.

, .5 7.5.5 - Produtividade Primsria e Secundciria

• desenvolvimento e pa<ionizagao de metodologias de avafiayao da produtividade primaria e secunciaria adequadas aos
tr6picos:

• quantificayao e bala~ (budget) da produyao primaria e secunciaria em ecossistemas aquaticos e terrestres
representativos dos biomas em estudo

• identificayao e quantifi~ dos fatores fisicos, quimicos e biol6gicos Iimitantes a produyao primaria e secundBria nos
biomas de estudo, inclusive 0 solo.

(0 7.5.6 - Dinamica de Nutrientes

• caracteriza~o dos padr6es de absoryao. estocagem e libera~o (decomposiyao) dos principais nutrientes em
ecossistemas representativos de cada bioma;

• caracterizagao das principais alterag6es dos padr6es de ciclagem de nutrientes em ecossistemas alterados pela agao
antr6pica:

• estabelecimento de mode/os de cicfagem de nutrientes para os biomas em estudo;
• ap/ica~o dos conhecimentos sabre ciclagem de nutrientes na avaliayao das alterag6es globais da atmosfera, em

particular as emiss6es de gases que contribuem para 0 efeito estufa..

r .1" 7.5.7 - Conserva~o da Diversidade Bio/6gica

• desenvolvimento de mode/os funcionais que descrevam os fatores geradores e mantenedores dos diferentes nlveis
(genes, espeeies e habitates) e componentes da diversidade biol6gica para os diferentes biomas;

• desenvolvimento, testes e padronizayao de metodologias para ava/iagao do status e tenooncias dos diferentes niveis e
componentes da diversidade bio/6gica e para ava/iagao da efetividade de medidas conservacionistas adequadas aos
tr6picos;

• desenvolvimento e testes de mode/os de manejo da diversidade biol6gica em unidades de conservagao, visando a
manutengao dos diferentes niveis e componentes da diversidads biol6gica;

• quantificayao das taxas de perda e qualificagao dos padr6es de alterayao da diversidade biol6gica nos diferentes biomas
em funyao da atividade antrOpica.

~.j .~ 7.5.8 - Dinamica de Popula¢es e Organizagao de Comunidades e Ecossistemas

• padronizagao de metodos de estudo de dinamica de popu/ag6es identificando os fatores chaves que as regulam e que
tambem influenciam na organizagao e estrutura de comunidades;

• identificayao de padr6es de creseimento popu/acionais em diferentes lemites de distribuigao das popu/ag6es, ava/iando
sua estrutura para preYer tamanhos minimos viaveis para manejo e conservagao;

• identifi~ e estudo a 10090prazo da dinamica de popu/ag6es de espeeies chaves para subsidiar a conservayao e
manejo de ecossistemas naturais;

• desenvolvimento de modeIos de simulayao de crescimento e de intera¢es popufacionais sob diferentes nlveis de
impacto para prever seu comportamento em varias condi¢es de estresse;



- Padr6es e FreqUsncia de Pertu!ba96es Naturais e Impactos AntrOpicos

• rel~o de incicadores, criterios ou parametres para determinayao do nive! de significancia das afte~Oes ambientais
detectadas;

• determi~ dos ciferentes padrOes e freqQencia de pertu~6es naturais que, em diferentes ecossistemas,
intluenciarn a biociversidade e os processes ecolOgicosprincipais de cada bioma;

• identificagao, avaliagao e valorayao dos impactos antrOpicos mais intensos e freqUentes em diferentes biomas,
detenninando seus efeitos na estnJtura e organizayao dos ecossistemas, com vistas a sua minimizayao e manutengao
da biodiversidade;

• detenninagao e quantifi~ de alterag6es ambientais e efeitos de toxinas em sistemas naturais e antr6picos;
• elaborayao de modelos matematicos para a previsao das conseqti6ncias doS impactos nos ecossistemas naturais e

artificiais;
• identificagao de areas alteradas que necessitam de projetos especificos de recuperayao, detalhando solug6es tecnicas

com ag6es estrategicas, metodologias, equipe, infra..estruturae custos envolvidoS.

Projetos de gerenciarnento ambiental que utilizem metodologias e 0 conhecimento_g~@dQpelas pesquisas ecolOgicas para
subsidiar a solu~ problemas ambientais devem ser sugeridos para futuro detalhamento. . .--
------- -- ", - .._------'._.,. . ~ ~..•,~.,

o monitorarnento refenrse ao acompanhamento das ocorrencias e evoluyao dos processos ecolOgicos de um determinado
ecossisterna ao longo do tempo. 0 projeto de monitoramento deve apresentar:

• indicagao e justificativa dos parametres e processos selecionados para monitoramento;
• indicayao e justificativa da rede de amastragem, seu dimensionamento e distribuigao espacialltemporal;

----. ) / • indicagao e justificativa dos metodos de processamento e divulgagao das informagi5es,buscando-se uma padronizagao
. para estudos comparatives entre os diversos biomaslecossistemas;

/ • implementagOO de uma base de dados com possibilidades de interligagao futura com as redes latino-americana e
internacional de pesquisas de longa duragao.

Adogao dos modelos de manejo da diversidade biolOgica testados em unidades de conservagao e sua extensao para outros
ecossistemas, visando a manutenyao dos ciferentes niveis e componentes da civersidade biolOgica.

Areas degradas, sujeitas a processos erosivos, poluigao. assoreamento de corpos hidricos, especies ou ecossistemas ameagados
sao condig6es que dernandam projetos integrados envolvendo diversos segmentos da sociedade e devem ser identificados na
caracterizagao preliminar da .area de estudo e seu entomo para detalhamento futuro, que devera estar previsto no cronograma de
trabalho.

f, .1\1 7.541 - Capacitagao de Recursos Hurnanoa@: ~\y ~ ""<./ 9- ~
~v Deverao ser previstos recursos na forma de bolsas e auxifios para capacitagao e aperfeigoamento de profissionais destinados ao

gerenciarnento da area de estudo • incluindo 0 uso racional de seus recursos e as conservagao de seus processes ecolOgicos
essenciais.

/ Promover cursos, estilgios, intercambio de professores visitantes e outras atividades de treinamento e formagao de pessoal,
.; especialmente em areas do conhecimento e em regi6es onde haja menor numero de pesquisadores qualificados.

(. . "" 7.~ - DesenwlYimen10 Inslilucional ® .\
- ~~ . "

"oJ' 0 apoio ao desenvolvimento institucional sera fomecido mediante solicitagao de recursos para implementagao de infra.estnJtura,
reformas e aquisigao de equipamentos, material de consuma, veiculos ou im6veis. ---- -- -

Recomenda-se uma efetiva cooperagao entre as instituig6es atraves de projetos integrados, intercambio de pesquisadores, uso
compartilhado de infra.estrutura e divu/gagao conjunta de resultados.



"I t~ 7~ - AI1icuI~ C<lIIl • Comunidade @
E!9.ietosJjecomuni~~§OCia/. de assistencia tecni~Etdee.duc.a~~o ambiel1taldevem ser concebidos como forma de articular as
institui~6es de pesqusa com a comunidade, otimizando os beneficios advindos do projeto proposto.

~,'11 7.5.14 - Articulagao com EmpresiJrios e Segmentos Produtivos da Sociedade

Mecanismos de articul~o com empresarios, institui~6es regionais e outros segmentos produtivos da sociedade devem ser
estabelecidos para troca de experiencias, para transferencia de novas tecnologias e implan~o efetiva de estrategias de
desenvolvimento sustentaveL

\. Integrar as capacidades de investiga~o existentes nas instituiy6es para promover 0 desenvolvimento de uma area de informayao,
/' I. \\ familiarizar os pesquisadores com a utilizayao de melodos e instrumentos de informa~o, implementayao de um banco de dados e

/- ) sua futura integragao as redes brasileira, latino-americana e intemacional de pesquisas ecol6gicas de longa durayao.

Promover a dw'g~o dos resultados das pesquisas concluidas e em andamenlo, atraves de Plblica~6es, reuni6es e seminarios
cientificos.

/J £..... 7.5.16 - Prom~o de Eventos 0 K.
'). I tv

Preyer encontros de pesquisadores trabalhando em temas, biomas e regi6es geograficas afins, visando 0 estabe/ecimento de
prolocolos comuns e a sistematizagao de metodologias.

C 7.6 - METODOLOGIAo
Oetalhar, com base em literatura recente, as melodologias utilizadas nos trabalhos de campo e de laborat6rio, bam como as
metodologias de processamento, armazenamento e interpreta~o de dados.

), 7.7 - EQUIPE TeCNICA

7.7.1 - Qualifica~o da Equipe

Devido as caracleristicas multicisciplinares dos estudos, devercioparticipar da equipe, profissionais que atendam a complexidade
da questao ambiental envolvida.

Deve ser apresentada uma descrigao das atribuiyOes de cada membro da equipe, evidenciando a forma como suas atividades
estao relacionadas. sua capacidade de contribuiyao e experiencias que os tomam aplos a executar as tarefas que lhes foram
destinadas.

7.7.3 -Integra~o dos Grupos de Pesquisa Q ~

Mecanismos de integrayao entre os grupos de pesquisa devem ser estabelecidos, visando assegurar uma comp/ementaridade
6tima entre as a~6es planejadas.

Apresentar um calendario de atividades na·forma de um diagrama.
--.---- ._________ _ __ 4 "' __ ._

Especificar toda a infra.estrutura (bases, laboratOrios,biblioleca, acessos, trilhas, etc.), as facilidades e 0 apoio logistico (centro de
processamento de dados, Iinhas telefooicas, rcidio-comunicayao, tele-fax, veiculos, embarca<;6es,motores de papa, geradores,
etc.) disponiveis para a pesquisa.



7.10· PRODUTOS ESPERADOS

(

- i . '., r)
• RelatOriosparciais e final; /- / / i· i i ./, y .' ~, "~'.) /

• Especifrcar os resultados tecnico-cientificos esperados e sua divulgJyao e oulros indicadores de dasampanho para
acompanhamenlo e avali~ dos projetos.

• ApIicayao de resultados ao desenvolvimenlo de modelos e melodologias, sua dissemjna~o e a capacitalfAo de pessoal
para: gersnciamenlo, moniloramenlo ambiental, conserva~o da diversidade biolOgica elou recuperayao da qualidade
ambiental.

"'-.,
Solicilayao e j.ustifica~va~.s ~emenlos. basicos do oryamento, especificando os r~ursos l!QJicitados~.~a~ ~g61ICj~financiadora )
eacontfapartidadaslnSUIUlyoesenvolVidas. (Vi /( I [.,' /1,,),1.'( '.' / /," / ,( ,,' /i"!-t.r·.,·1i' '- -.'

.~' .'......(--. i..~.",; t' ,I' .•• ,."". J' -"



• definiyao do oryamento;
• eventos: reuniOestecnicas, visitas e seminarios;
• divulgayao do Manual Operativo;
• divulgayao de Editais;
• inscri¢es das propostas;
• julgamento e selec;aodas propostas;
• distribuiyao das propostas para as agencias;

"\ • divulga~~ ~~ resultados de jlJ!gClme~

~

./apresentayao de pedidos de reconsideragao;\
(. desembolso dos recursos financeiros; e )
\', atividades de acompanhamento e ava(ja~o:
• Anexo:-CaJendario-199l.- _

o Ministerio da Ciencia e Teenalogia, atraves do Conselho Nacional de Desenvolvirnento Cientifico e Tecnul6gico - CNPq,
estabeleeera em conformidade com a legislayao vigente, os Termos de Cooperayao Tecnica com os Ministenos da Educayao e do
Desporto, atraves da Fundayao Coordenayao de Aperfeiyoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES, com 0 Ministerio do
Maio Ambiente, dos Reeursos Hidricos e da Amazonia Legal, com a Rnanciadora de Estudos e Projetos - FINEP e out/as
agencias, com 0 objetivo de pactuar obrigay5es reciprocas para a exeeuyao do Programa Integrado de Ecologia.

A Comissao Coordenadora elaborara os Editais que samo divulgados pela Secretaria Executiva do CNPq, convidando as
instituiy6es a apresentarem suas propostas, permitindo assim que os proponentes se mobilizem para e1aboraljao de projetos
integrados de pesquisa basica au apIicada.

o Plano de Trabalho sera apresentado gleba/mente e os pedidos de financiamento serao e1aboradosde acordo com as exigencias
de cada 6rgao financiador e devercio ser enviados em tres vias a Secref:ariaExeeutiva do PIE para os tnimites tradicionais de
analise, ju/gamento e implementayao.

Os Contratos de Exeeuyao semo firmados entre os 6rgaos Rnanciadores e os pesquisadores das instituiyOes exeeutoras dos
projetos. Os contratos sao instrumentos hBbeispara 0 repasse dos reeursosfinanceiros aos exeeutores.

Os resultados das pesquisas semo apresentados, avaliados e discutidos em relat6rios anuais que constituinio os instrumentos de
acompanhamento e avali~o dos trabalhos exeeutados.

Gte 3Q cias;os ~~~~~~~~~ ~~raz~"de-~~encia do ~rojeto, Q ~sponsave' encaminhara ao CNPC;Comissao Coordenadora 0
relat6riofiITaJ:circunsfallCladO~apiisentando-os-r8suftados, cOOclusOese produtos obtidos.

Sera apresentada palo Coordenador do Projeto aos 6rgaos Financiadores, de acordo com as orientayOes pr6prias de cada urn, a
prestayao de contas, nos termos da legislayc10em vigor.

A.~omi~ gQQll;1en~donLeiaborara..amJC~/mentfl.~at6rios de andamen~.!..avaliayao e perspectivas do Prnnrama Integrado de
EcolQ9i~edeseus ProjetQs.---- _- _._-~ - ..- ..------
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sa<> documentos de avali~o e perspectivas elaborados a partir des re/at6rios allUCIis 00 anJallltll1to no final do IJijlludo 00 gestao
de cada Comissao, ista e, a cada tres anos.



• Repl'8sentatividade das biomas: geografica, diversidade de eco-regi6es e da habitats;
• AfiliCJ900instituciona/: govemamental e cientifica;
• Capacidade existente para executar pesquisas ecol6gicas de longa durayao, inc/uindo infra-eslrutura, pessoa/,

equipamentos e acessibilidade;
• Disponiblidade de infonnayao cientifica; e
• Garantia de continuidade de pesquisas eco/6gicas de longa durayBo e possibilidades de experirnentayao.



• que alendam aos criterios de elegibilidade especificos estabe/ecidos no Edtal;
• com documen~ compIeta e entregue no prazo estabeJecido no Ecital;
• identificadas com os objativos gerais do PIE;
• consistenles com os objetivos e condiy6es do Edital;
• qua atendam aos padrOes minimos de quaJidade, avaliados atraves da clareza, objetividade e viabllidade da proposta;
• a serem executadas por equips adequada ou por instituigao cuja estrutura basica assegure condigoes de execugao.

A pre.seragao de propostas sera reaJizadapsla Direloria de Dasanvo/vimenlo Cianlifico a Tecno/6gico, verificando a adequagao da
apresentagSoe 0 cumprimento das exigencias do edital quanta:

• preenehimento e apresenla\:<io da proposta em tres vias, segundo modelo especificado no Edit••l, ala a data Iilliita
estabelecida no calendario anual do PIE (data da postagam). Apes 0 encarramento do prazo estabelGCidopara envio das
propostas, nenhuma outra sera aceita, nam tampouco quaisquer adendos au alterayoos relativos ao Plano de Trabalho e
a documentagao apresentada;

• apresentagao em tres vias, ate a data limite estabelecida no calendario anual do PIE, dos documentos essenciais ao
julgamento;

• Plano de Trabalho conlendo: apresentagao, justificativas, objetivos, descrigao de atividades, metodologias, equips,
cronograma, infra-estrutura, apoio logistico, oryamento e referencias bibliQQraficas;

• cuniculum vitae dos prineipais mernbros da equips, coordenadores de projetos e subprojetos;
• declaragao das instituiy6es participanles concordando com as contrapartidas e compromissos assumidos.

Cada proposta enquadrada sera remetida a palo menos dois consuftores "ad hoc", que nao lanham envolvimanto direto com a
mesma, os quais amitirao parecer sabra 0 merito, e qualidade a a viabilidade da proposta, com base nos seguintes criterios:

• clareza a compatibilidade entre os objativos, metas, matodologias a produtos;
• a OIiginalidade a a natureza inovadora do projato;
• 0 mento a a viabilidade da proposta;
• 0 anquadramanto dentro do tema a prioridades do EditaJespecifico;
• adequagao do Of'Q8mentoa dimensao do projato.

• a re/avaneia da pssquisa para a sociedade, para a cieneia,para 0 desenvolvimenlo de novas metodo/ogias a para a
formagao de recursos humanos;

• posigao estrategica da instituigao proponante quanta aos biomas e as articulagOespara axecugao do projalo.

• a qualidade, a competencia e 0 dimansionamento da equips;
• os resultados de experiencia do proponente na condugao de projatos anteriores na area;
• capacidade tecnica e administrativa da instituigao proponente;

10.4 - Comissao de Julgamento

Para cada Edital sera nomeada pala Comissao Coordenadora uma comissao de especialistas intemacionais para julgamento das
propostas.



A Comissao de Julgamento darci parecer sabre 0 merito e pertinencia de cada proposll. com base na avalia~av dos consuftores 'ad
hoc· e nas ciretrizes estabelecidas pela Comissao Coordenadora, organizando as propostas aprovadaa 1m ordem decrescente de
mento.

A Comissao Coordenadora do PIE receber8 todas as propostas, instruidas com os respectivos pareceres dos consultores "ad-hoc·
e da Comissao de Julgamento para ~o aos Orgaos Financiadores.

10.6 - Divulga~o dos Resultados

A divulgayao dos resultados sera feila pela Secretaria Executiva alraves de cartas dirigidas aos coordel1adores de projeto, I1dS
datas estabelecidas no calend8rio anual do PIE.



11. IMPlEMENTACAo

~

AS atividades necessarias a implemen~o do PIE, no que d..iZ.. re..speito a contabilidade e registros, liberayao da recursos para os
,l' executores, presta¢es de contas, acompanhamento de licita¢es e aquisi980 de bens e contrattyao de serviyos, emissao de

. 1\ relatOrios de ex~ fisico-financeira dos projetos e baJaneete mensal dos recursos recebidos, eontrata,ao de projetos
selecionados e aprovados serao ~tadas de acordo com as o~enta¢@s dos Orgios Financiadores.

rJ Os projetos aprovados deverao ser eontratados pel ~~;~ Administrativo no razo maximo de 3O(tripta) dias, a contar da
/ \l apresan~ completa da documentagao exigida. .

Sa 0 proponente nao apresentar a documentayao legal ou over inadimplencias com as instituivOas financii:lJoras do PIE, que
);7 ilTlXlssibililem a contra~ do projelo no prazo maximo de 90(noventa) dias, a contar da data da divulgacao dos resultados, a

/ V eoncessao sera canee/ada. .

o PIE nao se obriga a comprometer 0 total dos recursos aprovados para 0 edital, casa a soma dos valores das propostas dos
projetos qua/ificados como satisfat6rios seja inferior ao total disponivel.

o Edital podera ser revogado au anu/ado, parcial ou completamente, em favor do interesse pUblico, ou do interesse do proprio
PIE; au par comprovagao de qualquer i1icitude.



~.
... .

A proposta oryamentaria sera e/aborada mi -0 Coordenadora e encaminhada aos 6rgaos Financiadores,
cabendoa estes manifestarem-se sobr8 a disponibilidade ou nao de recursos.--------- -



as 6rgaos Financiadores ~ssa~ recu~~.para~~~uyio..dos-projetos, de acordo com~s dsponibilidades....mediant~.d.eP6sito
em conta~specifjca-Vincul~u con@ Uojca nos..casos...deJ:ep~~.J, que deVer80 ser aplicados exclusivamente nas
~rtinentes so projeto, observados 0 Plano de Aplicayao e os Cronogramas de Deserrbol80 e de Execu980, integrantes
do Plano de TrabaJho.

As despesas somente podercio ser realizadas nas finalidades e condigOes estabelecidas na prcposta oryameotciria aprovada pela
CCPlE, em datas que se insiram no seu periodo de vigencia.

Nao poderao ser ~vados recursos de outras fontes a creato da coota-correnta referida acima, ainda qua destinados ao mesmo
projeto. .

o remanejamento de recursos entre custeio e capital someote podera ser feito apes resposta a consulta as Agencias que, par sua
vel, analisarao 0 pleito com base nas p89as integrantes do processo, observado 0 o~mento aprovado e a oportunidade de
atendimento em face do exercicio vigente.

Os recursos financeiros que PO/Ventura forem alocados em exercicios tuturos, corrercio a coota dos oryamentos pertinentes,
devendo ser indicados os respectivos creatos e empenhos, mediante especifica autorizayao cia autoriclade competente.

A legislayao federal nao pennite pagamento de gratificayOes de consultoria. au qualquer espeeie de remunerac;:aoadicional a
servidores que pertenCjama Acininistrayao PUblica Federal, Estadual, Municipal, ou que estejam em exercicio em qualquer clas
instituiCjOesparticipes;

Nao e permitido pagamento de multas, juros, correyao monetciria, e autros de igual natureza, inclusive despesas extras refereotes
a pagameotos ou recoIhimeotos fora do prazo de vencimento; e

Tado 0 equipamento a material permanenta adquiridos devem ser relaciooados em quadros aspecificos oas Declara¢es de
Gastos a serem encaminhados i:IAgencia que concedeu 0 recurso. A relaCjaodevera citar 0 nUmero do registro patrimonial, aposto
ao documento de compra, e registrado na conta de compeosayao do 6rgao executor, com a expressao ·PARA usa ESPECIFICO
NO PIE".


